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III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gnojnik za I półrocze 2010 roku    

 

Tabelaryczna część wydatków obrazuje wykonanie według działów,  rozdziałów i treści 

zrealizowanych zadań w I półroczu 2010 roku . 

 

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 26 %   

Wydatki bieżące  zostały zrealizowane w 50 % - poniżej opis wydatków bieżących.  

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 73 %   

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe  

pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych, produktach pochodzenia 

zwierzęcego 12 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- Zapłacono odbiór bezdomnego psa z tereny gminy.     

 

Rozdział 01030 Izby rolnicze –70 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Wpłata zgodnie z ustawą  na rzecz Izb Rolniczych 2% podatku rolnego.   

  

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich 99 % .   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Zapłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia na „ Śliwkowym szlaku ” – 3.761,50 

złotych.              

 

Rozdział 01095 Pozostała działalność 100%  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 19.327,65 złotych oraz zapłata za 

znaczki pocztowe oraz za aktualizację programu 386,55 złotych z dotacji.      

 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  27 % 

  Rozdział 40002 Dostarczanie wody 27 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Zakup wody oraz energii elektrycznej na przepompowani wody w Lewniowej i w 

Biesiadkach 12.970,60 złotych, zakup wywiewki wentylacyjnej, usunięcie awarii na 

przepompowni w Biesiadkach.      

 

Dz. 600 Transport i łączność – plan wykonano w 53 %. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  62 % 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Wydatkowano kwotę 71.754,99 złotych na zimowe utrzymanie dróg oraz wydatkowano tzw. 

Środki wiejskie i z Funduszu Sołeckiego wg opisu: 

1. Gnojnik 

- wywieziono i wbudowano 33.9 ton żużla na drogi gminne (w str. Plebani, Wąsa R.) 

- zakupiono 80 l oleju napędowego do ciągnika odśnieżającego chodniki w Gnojniku 

- wykonano prace w ramach Funduszu Sołeckiego - obieranie rowów   

2. Gosprzydowa 

- wywieziono i wbudowano 13,85 ton żużla na drogę gminną w str. Stochla 

- zakupiono 44,25 l oleju napędowego do ciągnika wykaszającego pobocza dróg 

gminnych w Gosprzydowej 
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3. Lewniowa  

- wywieziono i wbudowano 70 ton kruszywa hutniczego na drogi gminne  Lewniowej  

 

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 0 %  

Realizacja w II półroczu 2010 roku.  

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

Na usuwanie skutków przeznaczono kwotę 20.000 zł z rezerwy Wójta. Zakupiono: materiały 

do zabezpieczenia drogi w  Uszwi, kruszywo do zabezpieczenia osuwiska w Zawadzie 

Uszewskiej, korytka, przepusty, kruszywo na drogi Uszwi i Zawady Uszewskiej, olej do 

przewozu gruzu, zakupiono beton na most w Lewniowej, naprawiono zniszczoną podczas 

powodzi nawierzchnię z kostki brukowej, udrożniono koparką rów w Gnojniku, zakupiono 

usługę koparko – ładowarką.           

 

Rozdział 60095 Pozostała działalność 59 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 

- zakupiono paliwo, olej do wykaszarki i ubijarki 292,31 złote  

- ubezpieczono infrastrukturę drogową i mostową 2.056,- złotych 

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  21 %  

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

Zapłacono za opinię biegłego w zakresie stanu wód powierzchniowych w Uszwi 3.500,- zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

1. Zakupiono energię elektryczną do budynków mienia komunalnego 7.402,02 zł 

2. Zakupiono kopie map, paliwo, żarówki, kruszywo hutnicze -2.075,96 zł   

3. Wykonano badanie okresowe kominów oraz przeglądy w budynkach mienia 

komunalnego. W zakresie regulacji mieniem komunalnym zapłacono ogłoszenia o 

sprzedaży mienia komunalnego, zapłacono wypisy i wyrysy działek, sporządzenie 

aktów notarialnych, sporządzenie podziałów działek, wycena nieruchomości, 

dokonano zapłaty opłaty sądowej, zapłacono za wycinkę drzew w parku -10.415,37     

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla rodziny kwalifikującej się zgodnie z ustawą do 

otrzymania dodatku – 1.293,18 złotych.  

   

Dz. 750 Administracja publiczna  47 %  

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 38 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- od Wojewody otrzymano dotację w wysokości  26.110,- złotych na utrzymanie trzech 

etatów. Dotacja została w całości przeznaczona na wynagrodzenia. W planie ujęto 

odprawę emerytalną, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od 

wynagrodzeń – 88.963,87 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

-  odpis na  ZFŚS, szkolenia, delegacje, zakupiono materiały biurowe niezbędne  do 

bieżącego funkcjonowania, zapłacono za aktualizację programów USC I Ewidencji 

Ludności, zakupiono publikacje i czasopisma oraz oprogramowanie dla potrzeb 

ewidencji ludności – 6.053,05 zł. 

 

     Rozdział 75022 Rady gmin 48 % 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

Wypłacono diety oraz delegacje  dla Radnych – 19.028,29 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- zakupiono materiały biurowe oraz spożywcze do obsługi rady, usługa gastronomiczna,  

zakupiono czasopismo „ Doradca”, zakupiono toner, podpis elektroniczny, - 2.765,39 

zł.  

 

     Rozdział 75023 Urzędy gmin  50 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

Planowana kwota na zwrot za zakup okularów   

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

wynagrodzenia i pochodne w tym: nagroda jubileuszowa, umowa zlecenia z radcą prawnym – 

718.039,29 zł.   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

- składka na PFRON,  

- książki nadawcze, materiały biurowe, druki , chip do kserokopiarki, odkurzacz, kabel, kartki 

świąteczne, kwitariusze, ręczniki, mydło, zakup okrągłej pieczęci, środki czystości, kwiaty 

balkonowe, herbata dla pracowników, numerator, części do naprawy ksera- 9.881,41 zł,  

- prenumerata dzienników, czasopism, zakup książek – 3.149,- zł 

- naprawa ksera, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja alarmu – 4.453,31 zł  

- energia – 17.930,33 zł 

- badania pracowników – 308,- zł 

- odśnieżanie dachu na budynku UG, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczątki, 

skanowanie dokumentów, rejestracja dzienników, badania techniczne budynku, usługa 

tłumaczenia, opłaty bankowe, opłaty systemów komputerowych , usługi pocztowe- 32.280,15 

zł 

- Internet  1.676,29 zł 

- telefonia komórkowa 1.055,84 zł  

-telefonia stacjonarna 8.963,88 zł 

- delegacje i ryczałty samochodowe 9.004,78 zł 

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej 1.023,- zł 

- odpis na ZFŚS, szkolenia, papier, akcesoria komputerowe ( tonery, programy,) -33.145,35 zł     

  

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 % 

 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

- materiały  promocyjne w czasopismach, książki, artykuły spożywcze – przegląd grup 

kolędniczych, obsługa medialna gminy – 17.028,07 zł.  

 

Rozdział 75095 Pozostała działalność 37 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 

diety dla 7 sołtysów x 290 złotych = 10.150,- złotych  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

- składka na stowarzyszenie Gmin Małopolski, 1.050,- zł  

 

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej  42% 

 

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

35 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

Umowa  na aktualizację rejestru wyborców 382,85 zł 
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Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

Realizacja w II półroczu.  

 

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 55  % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

Umowy zlecenia zawarte z osobami obsługującymi wybory wraz pochodnymi – 3.305,02  

zł   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów, delegacje, wykonanie tablicy 

informacyjnej , wykonanie zasłon do kabin wyborczych, karat do telefonu komórkowego, 

papier, tonery – 2.386,98 złotych      

 

Dz. 752  Obrona narodowa 0 %   

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 %  

Realizacja w II półroczu .     

  

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 % 

 

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji 0 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

Plan 1.000, złotych  

 

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 67 % 

Dotacje na zadania bieżące:  

Udzielono dotacji w wysokości 7.000,- zł dla :  

OSP Zawada Uszewska 3.000,- zakup mundurów specjalnych   

OSP Lewniowa 4.000,- zakup mundurów specjalnych ,  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 

Wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach – 1.536,43 zł 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

Umowy z kierowcami – 7.747,00 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 

Wydatkowano środki na utrzymanie gotowości bojowej 34.974,10 zł. tj. 

Zakup paliwa olejów i części do samochodów OSP – 22.661,30 zł w tym; zakup butli 

stalowej do aparatu oddechowego i pokrowca do maski, akumulator– OSP Gnojnik, zakup 

lakieru i części do samochodu OSP Biesiadki, zakup opon dla OSP Lewniowa, buty, prądnica 

i latarka – OSP Gosprzydowa, energia – 1.307,29 zł, remonty samochodów i sprzętu OSP – 

3.978,90 zł, badania techniczne  samochodów, badania strażaków – 5.251,61 , ubezpieczenia 

sprzętów -1.775,- zł                        

     

Rozdział 75414 Obrona cywilna 40 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- środki wydatkowano na umowę zlecenie z magazynierem OC- 390,- zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- prenumerata czasopisma „ Przegląd obrony cywilnej”  i zakup opracowań zarządzania 

kryzysowego  - 504,73 zł    

      

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

Plan 4.316,- złotych  
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Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 87 %  

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 

Wypłata ekwiwalentów za udział w akcji powodziowej 55.324,46 w tym : 19.896,60 ze 

środków własnych, 35.427,86 zł – dotacja,  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

zakup: wody, pisaku, worków, rur i kolanek, wapna, paliwa do sprzętu OSP, zbiornika na 

wodę, znaków ostrzegawczych, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych – 46.893,23 zł  

z dotacji.             

           

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej 43 % 
 

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 13.703,63 zł   

 

Dz.757 Obsługa długu publicznego 19 %  

- spłata odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony 

Środowiska o/Tarnów   24.658,42 złotych  

- spłata odsetek od pożyczek w WFOSiGW w Krakowie  4.488,99 złotych  

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie 51  %   

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  52  %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.774.923,62 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 359.551,81zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.545,94 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku 51 % 
Treść Kwota 

zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości do bieżącego utrzymania szkoły, druki szkolne, 

dyplomy, statuetka (nagroda), artykuły biurowe, przemysłowe i do wykonania bieżących napraw,  

panele podłogowe, listwy wykończeniowe oraz akcesoria do ułożenia podłogi w klasie 07 na parterze, 

benzyna i olej do kosiarki, obuwie ochronne,  

3.798,82 

zakup środków dydaktycznych: książki do biblioteki,  nagrody książkowe za konkursy (historyczny i 

wiedzy o Janie Pawle II)  
395,40 

zakup energii elektrycznej i gazowej 58.654,37 

zakup usług remontowych: dozór techniczny kotłowni, remont i wymiana modułu kotła c.o., zakup 

pompy głębinowej oraz jej zamontowanie, pomalowanie sali zabaw 
3.355,00 

zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i profilaktyczne nauczycieli i pozostałych pracowników 439,00 

zakup usług pozostałych: opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, dorabianie kluczy,  

abonament rtv, przewóz uczniów na zawody i konkursy, poradnik dyrektora, opłata za badanie wody, 

oprawa 4 obrazów historycznych,  zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych, opłaty za 

przelewy i przesyłki 

8.164,45 

zakup usług internetowych: abonament internetowy, dostęp do portalu kadrowego 732,41 

zakup usług telefonii stacjonarnej: rozmowy i abonament 620,76 

podróże służbowe: zwrot kosztów podróży 600,50 

opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego  1.723,00 

szkolenie pracowników: okresowy kurs BHP dla dyrekcji , nauczycieli i sekretarki 840,00 

zakup materiałów drukarskich: papier do ksera,  239,36 

zakup akcesoriów komputerowych: zakup 5 licencji dostępowych do serwera, program komputerowy 

„Ocenianie opisowe” 
390,00 
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Ze środków wiejskich Gnojnika kupiono i zamontowano pompę głębinową – 1.525,00 złotych  

    

Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszwi  49 %  
 Wydatki Ogółem 

- Zakup komputera do sekretariatu 

- Zakup regałów do biblioteki 

- Zakup odzieży roboczej 

- Zakup artykułów przemysłowych 

- Zakup środków czystości 

- Zakup artykułów biurowych, tonerów, znaczków , krzewów       

ozdobnych, donic ceramicznych 

Razem: 

2545,00 

4118,01 

360,00 

604,45 

864,58 

1409,38 

 

9901,42 

- Zakup książek 

- Zakup linijek i pomocy do wczesnego wspomagania rozwoju 
- Prenumerata „Monitor Prawny” 

- Zakup nagród na „Małą Olimpiadę Matematyczną” i bibl. 

Razem: 

277,90 

103,71 
273,00 

138,08 

792,69 

- Zakup energii i gazu                                                           Razem:                                                                                    28483,51 

- Naprawa rury spustowej i pieca CO 

- Konserwacja ksera 

Razem: 

583,16 

134,20 

717,36 

- Badania okresowe pracowników                                     Razem:                                         409,50 

- Wyjazdy na zawody 

- Naprawa systemu alarmowego 

- Opłata domeny i aktualizacja strony WWW 

- Opłata abonamentu telewizyjnego 

- Zakup pr. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” 

- Wywóz śmieci 

- Opłaty bankowe, prowizje i usługi logistyczne 

Razem: 

7,00 

300,12 

207,88 

197,80 

821,82 

455,82 

644,62 

2635,06 

- Zakup dostępu do Internetu                                                                                                   925,23 

- Rozmowy telefoniczne                                                                                                                     703,01 

- Delegacje                                                                                                                                            347,40 

- Opłata spółki wodnej za 2010 r.                                       Razem:                   30,00 

- Szkolenie pracowników w zakresie BHP  

- Szkolenie dyrektora: „Kontrola zarządzania…” 

Razem: 

720,00 

200,00 

920,00 

- Zakup papieru                                                                                                       275,42 

- zakup akcesoriów komputerowych                                              310,43 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biesiadkach 51 %  

Zakup materiałów i wyposażenia  2350,84 

śr. czystości, art., biurowe, art. gospodarcze   

Pomoce naukowe: ksiażki, opłata czasopism, pomoce do j. ang. 1687,95 

Zakup energii 16370,32 

Zakup usług remontowych:  montaż pieca CO, montaż bramy wjazdowej, 

naprawa kserokopiarki 3626,40 

Zakup usług zdrowotnych 58,50 

Zakup usług pozostałych : nagrody dla uczniów, wyjazdy na konkursy, 

środki dla pracowników, opłaty za wodę, wywóz odpadów, strony WWW, 

prowizje, opłaty bankowe 1858,82 

Zakup usług dostępu do sieci 837,21 

Zakup usług telefonii stacjonarnej  577,59 

Podróże służbowe krajowe 256,80 
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Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu … 720,00 

szkolenie BHP   

Zakup materiałów papierniczych  229,52 

zakup akcesoriów komputerowych 141,07 

toner do kserokopiarki    

Razem: 28715,02 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewniowej 54 %  
1. Zużycie gazu i energii   16.883,09 zł. 
2. Zakup usług -  

 telefonii stacjonarnej, internetowej i RTV      1.079,74 zł.                           

 wywóz śmieci i ścieków, zużycie wody         750,20 zł. 

3. Przeglądy i konserwacje 846,80 zł  

 instalacji kominowej i wentylacyjnej 

 kotłowni, dozór techniczny 

 konserwacja ksera                                          

4. Zakup artykułów i materiałów 2.459,31 zł. 

  biurowych, papierniczych i dekoracyjnych  

 akcesoriów komputerowych, druków szkolnych               

 artykułów gospodarczo - porządkowych                        

 środków czystości                                                    

       5.    Zakup artykułów i materiałów związanych z nadaniem imienia szkole  5.413.10 zł  

 wykończenie kącika patrona szkoły     

 zakup liter mosiężnych , gabloty na sztandar,   flag, drzewca, stojaków 

 zakup materiałów dekoracyjnych                        

(dofinansowanie ze środków wiejskich Lewniowej  800,00 złotych) 

6.    Zakup i montaż liter, tablic informacyjnych na budynku szkoły  

       w związku  z nadaniem szkole imienia ks. Jana Twardowskiego   2.074,00 zł                    

(dofinansowanie ze środków wiejskich Lewniowej  1.600,00 złotych)     
7. Pozostałe  

   podróże służbowe, prowizje, szkolenia , opłaty    543,39  zł.                              

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gosprzydowej 53 %  
Zakupy – 6.862,44 
prasa, , środki czystości, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, druki szkolne, materiały  
do drobnych napraw i remontów, nagrody na konkursy szkolne, Spotkanie Noworoczne, materiały  
do wykonywania bieżących dekoracji w salach lekcyjnych i na korytarzach, obrusy plamoodporne, 
termosy konferencyjne, odzież ochronna.  
Środki dydaktyczne – 3.331,80 
książki do biblioteki, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne, ekran do projektora 
multimedialnego, prenumerata czasopism. 
Energia i gaz – 10.760,46 
Zakup usług remontowych – 172,80 
przeglądy techniczne.  
 Usługi pozostałe – 1.948,55 
opłata RTV za 2010 r., wywóz śmieci, opłata spektakli artystycznych, nagrody dla uczniów biorących 

udział w konkursach i zawodach (statuetki, medale dla uczestników), badanie wody.  

Internet – 714,22 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 445,81 
Podróże służbowe, delegacje – 97,00 
Zakup akcesoriów komputerowych – 647,48 
drukarka komputerowa do sekretariatu, tusze do drukarek komputerowych.  
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Zakup usług zdrowotnych – 459,50 badania okresowe pracowników.  

Zakup materiałów papierniczych – 700,00 
papier do ksero i drukarek komputerowych.  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 600,00 
szkolenie BHP dla pracowników szkoły. 

 

 

Rozdział 80103 Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 52 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.331,92 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.289,16 zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.359,45 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

 

Rozdział 80104 Przedszkola 50 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.482,88 zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.567,98 zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.066,61 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

 

PP Gnojnik 51 %                           

PP Uszew 50 %  

PP Lewniowa 50 %    

PP Biesiadki 44 %  

 

Rozdział 80110 Gimnazja 53 %  

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 785.545,15  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.648,79  zł   

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.531,99 zł- dodatek wiejski i mieszkaniowy  

- środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placówek w Gnojniku i Uszwi: 

 

PG Gnojnik 52 %  
treść kwota 

zakup materiałów i wyposażenia:  

środki czystości, odzież ochronna, artykuły biurowe, gospodarcze, elektryczne, dekoracyjne, druki 

szkolne, artykuły do bieżących napraw, znaczki, paliwo do kosiarki, żelazko, flagi, apteczki 

przenośne 

 

 

3.978,76 

zakup środków dydaktycznych    - 

zakup energii elektrycznej i gazowej: 29.651,64 

zakup usług remontowych:  
konserwacja kserokopiarki, naprawa suszarek do rąk, naprawa rutera, wymiana gwoździ na wkręty 

na dachu budynku szkolnego 

              

   2.168,83 

zakup usług zdrowotnych: 

(badania okresowe) 
       50,00 

zakup usług pozostałych:  
opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, przewóz uczniów na zawody, abonament RTV, 

odśnieżanie dachu hali sportowej, grawerowanie statuetki „prymusa gimnazjum” i medali dla 

rodziców 

 

              

6.126,08 

zakup usług internetowych: 

(abonament internetowy) 
  1.067,50 

zakup usług telekomunikacyjnych 

(rozmowy telefoniczne) 
     589,05 

podróże służbowe:  
zwrot kosztów podróży  

                 

201,20 

ubezpieczenia: 

budynku szkolnego i hali sportowej oraz pracowni komputerowych 
              

1.159,00 

szkolenia pracowników  
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(okresowe szkolenie BHP)     720,00 

 zakup papieru do drukarek i kserokopiarki     654,00 

zakup akcesoriów komputerowych: 

uchwyty do projektora, mysz optyczna, tusze i tonery do drukarek 
 

    978,29 

 

PG Uszew 53 %  

Wydatki Ogółem 

Zakup druków szkolnych 

Zakup artykułów przemysłowych 

Zakup farb i lakierów do odnowy I p. i sali 2 

Zakup tynków i koloreksu na korytarz na I p. 

Zakup identyfikatorów do kluczy 

Zakup szafek do szatni uczniowskiej 

Zakup środków czystości 
Razem  

260,47 

290,83 

833,69 

663,00 

30,00 

1512,80 

1039,12 

           4629,91  

Zakup plansz interaktywnych 

Zakup projektora do sali nr 7 

Razem  

219,00  

1800,00 

          2019,00 

Energia i gaz 
 16 166,93  

Wymiana palnika 
                 461,16  

Badania lekarskie 
                136,50 

Wyjazd uczniów na zawody i konkursy 

Wywóz śmieci 

Abonament serwisu internetowego „nadzór pedagogiczny” 

Abonament niezbędnika dyrektora 

Opłaty bankowe, pocztowe, prowizje 

Razem  

13,50 

216,14 

364,78 

822,82                  

 480,02 

         1897,26 
Rozmowy telefoniczne 

             534,90 

Delegacje służbowe 
               18,80 

Kursy dla nauczycieli 
             480,00 

Zakup papieru do ksero 
                254,98 

Licencje dostępowe do serwera 
                 300,00 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  32 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.200,95 zł   

 

- dowożenie młodzieży do Gimnazjum w Gnojniku – wydatkowano 31.100,95 złotych, 

- dowożono dzieci z Żerkowa do Biesiadek – wydatkowano 5.100,00 złotych . 

 

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne 46 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.891,28 zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł l  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.433,81 zł   

- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie zespołu: prenumerata dzienników, 

opłaty pocztowe, Internetu, badania lekarskie, konserwacja sprzętu, szkolenia, zakup 

materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego,     

 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 %  

- wydatkowano na ten cel środki w wysokości 12.199,54  złotych,       

 

Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne 47 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.783,83 zł  
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Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.137,20  zł   

- wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie stołówek  .  

 

PSP Gnojnik 48 %:  

- zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości do bieżącego utrzymania porządku, 

artykuły gospodarstwa domowego  

- zakup żywności 46.062,07   

- energia, badania pracowników, wywóz śmieci, opłaty bankowe, opłaty pocztowe.    

  

PSP Uszew 48 %  

- zakup materiałów i wyposażenia 589,- ( środki czystości, odzież robocza, druki, filtr wody).  

PP Gnojnik 47 %  

  zakup materiałów i wyposażenia 

PP Uszew  46 %  

zakup materiałów i wyposażenia 

 

 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 0 %  

- Plan środków na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej 9.240,00 złotych  

 

Dz. 851 Ochrona Zdrowia 73 %  

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 0 %  

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75%  

  

Sprawozdanie za okres 01. 01. 2010 – 30. 06. 2010r. z wykonania Gminnego Programu 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 podjęto następujące działania: 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 2. 400,- oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. Profilaktyki i 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4. 297,18,- 

 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych;  

 Wycieczki: 

 wyjazd dzieci i młodzieży terenu Biesiadek do kina w Krakowie – 400,- 

 wyjazd dzieci i młodzieży z PSP w Uszwi do restauracji Galicyjska na 

przedstawienie profilaktyczne Komnata czasu” – 280,- 

 wyjazd dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Gosprzydowej do 

Częstochowy – 2. 000,- 

 wyjazd młodzieży z PG w Uszwi do Oświęcimia – 389,- 

 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Krakowa – 570,50 

 wyjazd dzieci z PSP w Gnojniku do Bałtowa – 500,- 

 wyjazd młodzieży z PG w Uszwi nad morze (Gdańsk, hel, Gdynia, Sopot) – 

1,500,- 

razem 5. 639,50 

1. Programy i działania profilaktyczne: 



 20  

 program profilaktyczny Teatru Nikoli w Publicznej Bibliotece  

w Gnojniku – 500,- 

 program profilaktyczny „Szanuj zdrowie – ratuj życie” wraz z nauką pierwszej 

pomocy w PSP w Gosprzydowej – 700,- 

 zimowisko w świetlicy wiejskiej w Gnojniku, dla dzieci z terenu Gminy 

Gnojnik – 1. 721,95,-  

 program profilaktyczny „Zalogowany” w PSP w Biesiadkach – 400,- 

 programy profilaktyczne w PSP w Gosprzydowej, PG Gnojnik, PG Uszew 

„Słodka o zła” – 960,- 

 program profilaktyczny „Turystyka jest dobra na wszystko” w PSP  

w Biesiadkach – 1.000,- 

 spotkanie integracyjne dzieci i rodziców połączone z programem 

profilaktycznym w świetlicy wiejskiej w Uszwi – 270,25,- 

 program profilaktyczny „W krainie baśni” w PP w Gnojniku – 250,-razem – 5. 

802,20 

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 2. 400,- oraz wynagrodzenie i pochodne Referenta ds. 

Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 4. 297,18,- 

2. Szkolenia: 

 Szkolenie dla członków GKRPA w Gnojniku w zakresie motywowania do 

podjęcia leczenia – 340,- 

 Szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla członków GKRPA w 

Gnojniku – 740,- 

razem 1.080,- 

3.Materiały szkoleniowe – 219,99,- 

4.Nagrody w konkursach profilaktycznych – 570,24,- 

5.Prenumerata czasopism – 452,74,- 

6..Skierowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Brzesku o zastosowanie obowiązku 

poddania się badaniu przez lekarza biegłego w Poradni Zdrowia Psychicznego w Brzesku 

bądź leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego 

Opłaty za opinie i wnioski – 2. 280,- 

7.Wydano 19 postanowień w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

. 

8.Dokonano kontroli 11 punktów sprzedaży alkoholu. 

oraz wydatki rzeczowe – 1. 006,08,-  

Dotacje na zadania bieżące  

 LKS „Pagen” Gnojnik dotacja na realizację zadania publicznego  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 18.000,- 

 LKS w Uszwi dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 12.500,- 

 LKS „Tęcza” w Gosprzydowej dotacja na realizację zadania publicznego z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 8.000,- 

 UKS „Max-Sport” w Gnojniku dotacja na realizację zadnia z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2.500,- 

razem 41.000,- 

Łączna wydatkowana kwota – 64. 747,93,- 

 

Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 %  

Dotacje na zadania bieżące:  
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Pomoc finansowa dla powiatu Brzeskiego na zakup szczepionek przeciwko meningokokom i 

pneumokokom  5.000,-  złotych   

    

Dz. 852 Pomoc społeczna  51 % 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku realizuje zadania państwa oraz zadania 

własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z dnia 28 

listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych z p. zm., ustawy z dnia 7 września 2007 o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów.   

 

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU  

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 

RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – 2.547.300  

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 1.289.044,23 zł w tym: 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.236.106,-    

1/ wypłacono zasiłki rodzinne  na kwotę 574.587 zł  co stanowi 6.660 świadczeń 

2/ dodatki do zasiłków rodzinnych  na kwotę 332.701 zł w tym:  

 z tytułu  urodzenia   dziecka-   30  świadczenia   na  kwotę  30 000zł 

 opieki nad dzieckiem w  okresie  korzystania  z urlopu   wychowawczego  -

wypłacono 158    świadczeń   na  kwotę  60 561 zł 

 samotnego   wychowania  dziecka -  260  świadczeń  na kwotę  44 200 zł 

 kształcenia i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego powyżej    5-tego  roku  

życia -  120  świadczeń  na  kwotę  9 600 zł 

 kształcenia   i  rehabilitacji   dziecka  niepełnosprawnego   do piątego  roku   życia 

- 45 świadczeń    kwota  2700 zł 

 podjęcie    przez  dziecko   nauki   w  szkole  poza  miejscem   zamieszkania   

1 380 świadczeń  na  kwotę  70 760 zł  z tego na: 

a) na  pokrycie   wydatków   związanych   z  zamieszkaniem    w  miejscowości   w  której  

znajduje   się   szkoła -  44  świadczenia kwota  3 960 zł 

b) na  pokrycie  wydatków     związanych    z   dojazdem   do  miejscowości,  w  której   

znajduje się   szkoła  1 336  świadczeń   na  kwotę   66 800 zł  

 wychowanie     dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej   wypłacono  świadczeń  

1 436 na  kwotę   114 880 zł 

3/ przyznano jednorazowe   zapomogi   z  tytułu  urodzenia   się   dziecka,   tzw. „Becikowe” 

,  na  kwotę  44 000 zł co stanowi   44 świadczenia     

4/ wypłacono 1 110 świadczeń opiekuńczych na kwotę 224 199 zł  z tego na: 

 zasiłki  pielęgnacyjne  146 268 zł 

 świadczenia  pielęgnacyjne  77 931 zł 

5/ w ramach ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczeń na 

łączna kwotę 60.620 zł 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

6/ Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób,  stanowiło to 52 

świadczeń  na kwotę 6 799 zł 

 7/ Koszty wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń  dwóch pracowników 

zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów wyniosły-  25.363 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

 8/Koszty rzeczowe  wyniosły –15.214 zł 

 9/Wyegzekwowano świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami na kwotę       

      5.561  zł 
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ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 

OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W 

ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 10 890 ZŁ 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 25 osoby, za które odprowadzono składki w 

kwocie- 4 754 zł 

 

ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 189.167 zł 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie 81.968 

W tym rozdziale do  zadań własnych realizowanych przez Ośrodek należy 

przyznawanie i wypłacanie   zasiłków  okresowych  i  celowych. 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 43.655,-  

-zasiłki celowe i w naturze, głównie z przeznaczeniem na zakup  żywności, lekarstw , 

 opału z tej  formy  pomocy skorzystało 55 rodzin na kwotę  13.664  zł 

- zasiłki celowe  na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia  losowego 3 rodziny 

na kwotę 1.500 zł 

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody - 26 rodzin na kwotę 28.491 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

- opłacanie kosztów pobytu 5 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – na łączna 

kwotę 38.313 zł 

 

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI   STAŁE –  plan   71.600  wykonano  na kwotę 42.353  zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.353,- zł 

 

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 273.902 zł 

Wykorzystano środki w łącznej kwocie – 139.985 zł. w tym: 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

Utrzymanie ośrodka finansowane było ze środków pochodzących z budżetu państwa  w 

wysokości 28.542 zł  oraz budżetu gminy 111.443 zł 

 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

W ramach tego rozdziału  koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 

czterech pracowników OPS wynosiły 130.474 zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 1.700,,-  

 

ROZDZIAŁ 85278- USUWANIE  SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH -154.700 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

W ramach tego rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku udzielił 103 

zasiłków jednorazowych udzielonych w wyniku zdarzenia losowego tj. powódź. Tą forma 

pomocy objęto 103 rodziny na łączną kwotę 112.400 zł  

 

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 150.762zł 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1./ W tym na realizację  Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

kwota 131.249 zł w ramach ,którego objęto dożywianiem 238 uczniów  

W szkołach podstawowych i gimnazjach 

na łączną kwotę 77.177 zł  w tym: 
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-z budżetu państwa   54.456 zł 

-  kwotę 22.721 zł   stanowiły środki  własne. 

2./ Wkład własny do realizacji Projektu EFS POKL .pn” Jesteśmy  najlepsi -9.600 zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

Planowana kwota 9.913,-   

 

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 117.708 zł 

   

 Realizacja zadań wynikających z projektu  współfinansowanego ze środków EFS 

POKL pn. „ Jesteśmy najlepsi” na łączną kwotę – 117.708 zł w tym:  

-ze środków EFS POKL – 116.538 zł 

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających 

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku. Ma służyć poprawie ich 

sytuacji zawodnej oraz społecznej. Projekt podzielony jest na zadania. 

 Pierwsze zadanie to „Zarządzanie projektem”. Są to wydatki związane z obsługą 

projektu do których należą : 

● delegacje służbowe osób zaangażowanych w realizacje projektu – 147,24 

● zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych – 1.102,25 

● dodatki specjalne kierownika jednostki oraz księgowej – 6.407,68 w tym składki 

płacone przez pracodawcę – 947,68. 

 Drugie zadanie „Aktywna integracja” to wydatki związane z aktywizacją 16 

uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi” za pomocą Programu Aktywności Lokalnej. W 

ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na organizację (zatrudnienie osoby na 

umowę zlecanie oraz wynajem sali) spotkań z doradzą zawodowym – 2.140,00. 

 Trzecie zadanie „Zasiłki i pomoc w naturze” jest to wsparcie finansowe dla 

beneficjentów uczestniczących w oferowanych formach wsparcia. Zadanie w całości stanowi 

wkład własny ośrodka w projekt. Zostało wypłacone 16 zasiłków po 300zł – 4.800,00 

 Kolejne zadanie czwarte to „Działania o charakterze środowiskowym” są to 

działania o szerszym zasięgu. Na katalog inicjatyw środowiskowych składają się imprezy 

środowiskowe,  zajęcia edukacyjno - rozwijające oraz wsparcie specjalistów(np. Logopeda). 

W obecnym okresie rozliczeniowym odbył się kurs językowy (język angielski). Działanie to 

zlecone zostało Centrum Kultury w Gnojniku, który zorganizował kurs w dwóch świetlicach 

wiejskich (Uszew i Gnojnik). Zrealizowane zostało 35 godzin kursu języka angielskiego  - 

1.750,00 

 Zadanie piąte „Prace społecznie użyteczne”, którego realizatorem jest Urząd Gminy 

w Gnojniku stanowi w całości wkład własny projektu. W obecnym okresie rozliczeniowym 

wykazana została kwota  - 1.020,00 

 Szóste zadanie to „Praca socjalna” - zatrudnienie dodatkowych osób w ośrodkach 

pomocy społecznej. Zadaniem tej osoby jest realizacja czynności niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Projektu oraz wsparcie kadrowe dla bieżącej działalności OPS. 

Wydatki poniesione na zaangażowanie pracownika: 

● wynagrodzenie – 11.577,52 

● składki opłacane przez pracodawcę – 2.103,77 

● odpis na ZFŚS – 785,88 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

1.168,64 zł zwrot wydatków uznanych za koszt niekwalifikowany.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela 

również pomocy niematerialnej w postaci: 

- poradnictwa 



 24  

- pomoc w uzyskiwaniu renty i emerytury 

- pomoc w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- pomoc w uzyskiwaniu alimentów 

- pomoc w pisaniu pozwów do Sądu 

- pomoc w rozdzielnictwie żywności dla najuboższych z Unii Europejskiej 

 

W ramach tego rozdziału organizowane były prace społecznie użyteczne, które adresowane są 

do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystają z pomocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gnojniku. 

1. Rodzaje prac społecznie użytecznych: 

Prace porządkowe na terenie Gminy Gnojnik polegające na: 

- porządkowaniu terenów zielonych, pielęgnacji trawników, innych drobnych pracach 

związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie gminy, 

- porządkowaniu chodników, usuwaniu śmieci w miejscach użyteczności publicznej, 

- porządkowaniu, czyszczeniu otoczenia wokół budynków użyteczności publicznej, 

- wycince krzewów i samosiejek w pasach drogowych dróg gminnych, koszenie traw, 

Prace zorganizowane zostały w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. 

Prace wykonywane były w poszczególnych sołectwach pod nadzorem sołtysa wsi oraz 

pracownika Urzędu Gminy .Zatrudniono 8 osób od 10.05.10-31.10.10 r. w tym  5 osób jako 

wkład własny do projektu POKL „ Jesteśmy najlepsi ”.    

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych 6,80zł/ godzinę, a od 01 czerwca br. - 7,10zł (wynagrodzenie wolne od podatku) 

z  czego 60 % świadczenia refundował Powiatowy Urząd Pracy –pozostała część tj. 40% 

płacone z budżetu gminy  złotych 652,80 zł.    

 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Gnojniku oprócz materialnych form pomocy udziela 

również pomocy niematerialnej w postaci: 

- porad, 

- pomocy w uzyskiwaniu renty i emerytury, 

- pomocy w uzyskiwaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- pomocy w uzyskiwaniu alimentów, 

- pomocy w pisaniu pozwów do Sądu, 

- pomoc w podziale żywności dla najuboższych. 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 %  

 

 Rozdział 85401 Świetlice szkolne  49 % 

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.566,25 zł  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.706,26  zł  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.828,91  zł   

 

- wydatkowano środki na bieżące utrzymanie placówek w PSP Uszew, PSP  Biesiadki i PG 

Gnojnik  tj. badania lekarskie, zakupy materiałów i  wyposażenia, delegacje,      

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 97 %  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych63.997,00 zł l  

- z dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych w 

wysokości 51.197,60 oraz z wkładu własnego w wysokości 12.799,40 złotych – 

skorzystało 196 uczniów w tym: 94 uczniów szkół podstawowych, 54 uczniów 
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gimnazjów i 48 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wypłacono również 1 zasiłek 

socjalny w wysokości 1.000,00 złotych.        

   

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –realizacja w II półroczu.     

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  47 %  

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  44 %   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

- umowa zawarta z firmą EKOROZRUCH z Niedomic na eksploatację oczyszczalni ścieków   

eksploatacja oczyszczalni polega na wywozie osadu, poborze prób do analiz, bieżącym 

dozorze przez konserwatora oraz innych czynności ujętych w umowie – 55.409,28 zł 

- zapłata za energię  12.239,05 złotych, 

- zakupiono żel na oczyszczalnię ścieków – 1.979,- zł  

- opłacono opłatę środowiskową oraz dokonano opłaty decyzji – 1.268,16 zł 

- naprawiono sterownik, 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0%  

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu  

 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 %  

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

- prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych z 

gospodarstw – 20.000,- złotych    

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 62 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

- na oświetlenie i konserwację wydatkowano  129.048,52 zł.  

Środki wiejskie  Plan 

energia  

Wykonanie  

Energia 

% Plan 

konserwacja  

Wykonanie 

konserwacja 

% 

Gnojnik  40.268,- 24.539,63 60 14.732,- 6.799,20 46 

Uszew  38.308,- 26.647,69 69 21.692,- 10.011,42 46 

Biesiadki  17.194,- 10.782,65 62 7.806,- 3.602,52 46 

Lewniowa  14.674,- 13.227,25 90 11.326,- 5.227,20 46 

Gosprzydowa  14.627,- 8.684,56 59 5.373,- 2.479,50 46 

Zawada 

Uszewska  

11.119,- 11.576,33 104 7.193,- 3.319,98 46 

Żerków  3.122,- 1.514,83 48 1.378,- 635,76 46 

Razem  139.312,- 96.972,94 69 69.500,- 32.075,58 46 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 31 % 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

 - wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych – 7 osób ( roboty publiczne 6 

osób umowa od 01.06.2010 do 31.10.2010 r. – refundacja PUP 1.100 złotych oraz prace 

interwencyjne -1 pracownik – od 01.06.2010 do 31.10.2010 r. refundacja 600 złotych ),   

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  

Zakup nagród za zbiórkę baterii, które zostały rozdane w szkołach podstawowych,                    

gimnazjach i przedszkolach.  

Odsetki z tytułu zwrotu VAT- u uznanego za koszt niekwalifikowalny.  
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  52 %  

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 % 

Dotacja na zadania bieżące  

Dotacja dla CK Gnojnik 50 %  180.000 złote  

 

Rozdział 92116  Biblioteki  50 %  

Dotacja na zadania bieżące  

Przeznaczono dotację dla Biblioteki w łącznej kwocie   82.500,-złotych. 

Załączone sprawozdanie  obrazuje wykorzystanie środków oraz opis działalności 

prowadzonej przez Centrum Kultury w Gnojniku  w I półroczu 2010 r. 

 

Rozdział 92195 Pozostała działalność 75 % 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.110,41 zł  

Zawada Uszewska   

- zakup płyt ażurowych i wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki Uszwicy w Zawadzie 

Uszewskiej przy DL – 5.161,44, zł – budżet     

- energia – 1.711,13 złotych  budżet  

Biesiadki   

- energia – 771,80 złotych budżet  

- zakup wody -  15,63 zł budżet  

- z Fundusz Sołeckiego zakupiono : emulsję do malowania, materiały do remontu, stół z 

kuchnią, wykonano instalację gazową, zakupiono kuchenki gazowe, środki do konserwacji 

parkietu, komplet obiadowy, zasłony, firany, karnisze, wykonano stolarkę drzwiową.        

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 78 %  

 

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 78 %  

Dotacja na zadania bieżące  

Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie został przeprowadzony konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gnojnik 

obejmującą obszar sołectw. W wyniku konkursu dotację zgodnie z podpisaną umową 

otrzymały: LKS Gnojnik, LKS Uszew, LKS Gosprzydowa – 42.500,- zł  

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 

Zatrudniono na umowę zlecenie trenera – gospodarza boiska sportowego w Uszwi – 2.175,00 

zł 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

Zakupiono kosiarkę dla potrzeb LKS Uszew.     

  

WYDATKI MAJĄTKOWE - I PÓŁROCZE 2010 

 

 Plan wydatków majątkowych ustalony Uchwałą Budżetową z dnia 19 stycznia 2010 

wynosił 4.312.479 zł, w trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych został podniesiony 

prawie trzykrotnie do kwoty 12.411.954zł. w wyniku: 

 podpisania umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/  

o dofinansowanie do budowy kanalizacji, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków oraz wodociągowania, 

 podpisania umowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 

dofinansowanie drogi Gnojnik – Chronów, 
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 pozyskanie dwóch promes na odbudowę dróg zniszczonych przez powodzie 2009  

i 2010r.  

 zawarcie umowy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku na współfinansowanie 

budowy chodników.  

 Z uwagi na podpisanie ww. dokumentów w II kwartale oraz długie terminy ogłoszenia 

i rozstrzygnięcia przetargów rozpoczęcie prac na większości inwestycji wprowadzonych do 

budżetu w pierwszym półroczu nastąpiło już w drugim półroczu. Dodatkowym czynnikiem 

wpływającym na opóźnienie prac były fatalne warunki pogodowe długotrwałe deszcze które 

spowodowały trzy powodzie w naszej gminie,  a tym samym wstrzymanie prac 

wykonywanych na otwartym terenie. Wykonanie inwestycji w I półroczu przedstawia się 

następująco: 

1. Koncepcja „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki 

Uszwicy” – zrealizowana.  

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku – etap II realizowana  

w oparciu o pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z 2009 – 

zrealizowana.  

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z modernizacją i rozbudową 

oczyszczalni ścieków – etap III przeprowadzono przetargi, zawarto umowy, realizacja 

w drugim półroczu – trudne warunki pogodowe hamują realizację.  

4. Budowa chodników przy drogach powiatowych – współfinansowana ze Starostwem 

Powiatowym. Zrealizowano chodnik w centrum Lewniowej o długości 530 mb, 

chodnik w Zawadzie Uszewskiej umowa zawarta w dniu 18 sierpnia br.  

5. Projektowanie chodnika w Gosprzydowej, jedyna oferta dwukrotnie przekracza 

posiadane środki.  

6. Przebudowa drogi Gnojnik – Chronów, przeprowadzono przetarg, zawarto umowę, 

realizacja w II półroczu br.  

7. Budowa chodnika w Uszwi, umowa zostanie zawarta w dniu 31 sierpnia br.  

8. Odbudowa dróg zniszczonych przez powodzie, zrealizowano 7 odcinków dróg w 

ramach pierwszej promesy, na drugą promesę przeprowadzono przetarg zawarto 

umowy – realizacja wrzesień br.  

Biesiadki 

- opracowano dokumentację, wykonano odmulenie rowu, podbudowę oraz położono      

      300 mb nawierzchni asfaltowej na drodze Biesiadki „Leśniczówka na Okocim” 

 Gnojnik 

- opracowano dokumentację, wykonano ubezpieczenie części rowu, podbudowę oraz 

położono150 mb nawierzchni asfaltowej na drodze „Bania w str. Jaroszek” 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 240 mb nawierzchni 

asfaltowej na drodze „Górka” 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nawierzchni 

asfaltowej na drodze „Łącznik Stara Wieś Granice Chronowskie” 

Gosprzydowa 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 175 mb nawierzchni 

asfaltowej na drodze „Koło kościoła” 

Lewniowa 

- opracowano dokumentację, wykonano podbudowę oraz położono 300 mb nawierzchni    

      asfaltowej na drodze „Debrza”  

Uszew 

-    opracowano dokumentację, wyprofilowano istniejącą nawierzchnię masą min asf. oraz       

      położono 480 mb nowej nawierzchni asfaltowej na drodze „Przesna na Okocim” 
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9. Parking k/ kościoła w Lewniowej, środki wiejskie przeniesione na drogownictwo.  

10. Modernizacja budynku mieszkania komunalnego w Żerkowie realizacja w III kwartale 

br.  

11. Zakup zestawu komputerowego dla Policji – zrealizowany.  

12. Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych  

- zakup samochodu dla OSP Uszew – zrealizowany  

- dotacja dla OSP Gnojnik – zrealizowana  

- dotacja dla OSP Biesiadki – realizacja III kwartał  

13. Dokończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Uszwi realizacja w okresie 

wakacji.  

14. Studium na realizację inwestycji „Sala gimnastyczna w Lewniowej”, „Budowa 

przedszkola w Gnojniku” dokumenty niezbędne do złożonych projektów w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego /MRPO/. 

15. Dokumentacja na budowę kącika rekreacyjno – sportowego w Zawadzie Uszewskiej” 

w ramach LEADERA – niezbędna do złożenia projektu.  

16. Kompleksowa odnowa centrum Biesiadek zadanie zrealizowane w III kwartale.  

17. Budowa kompleksów rekreacyjno sportowych w Lewniowej i Gosprzydowej. Zadania 

w trakcie realizacji, wypłacono część należności za budowę kompleksu w Lewniowej 

który jest na ukończeniu. Istnieją duże kłopoty z budową kompleksu w Gosprzydowej 

z uwagi na trudne warunki pogodowe.  

18. Zakup kosiarki – boisko Biesiadki – zrealizowano.  

 

IV. TOK WYKONANIA BUDŻETU  

 

W toku wykonania budżetu stosowano przepisy ustawy o finansach publicznych, 

przestrzegano terminów realizacji dochodów, uzyskane dochody odprowadzono na koniec 

każdego miesiąca do budżetu gminy, wydatki dokonywano w granicach kwot zaplanowanych, 

stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o gospodarce  

nieruchomościami . 

 

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojnik oraz informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego CK w Gnojniku za I półrocze 2010 roku otrzymują: 

1) Rada Gminy w Gnojniku, 

2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Odział Zamiejscowy w Tarnowie. 


